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Rt 345067 

2019-06-07 13:09:05 tor.erga@uis.no (Tor Erga) - Ticket created [Reply] [Comment] [Forward] 

Subject: Svar til «Innsending av endringsønsker» (Ref. 4913707) er levert 

Date: Fri, 7 Jun 2019 13:09:03 +0200 (CEST) 

To: fs-support@fsat.no 

From: tor.erga@uis.no 

Navn på din institusjon og ditt navn 

Merk at avsender skal være FS-kontaktperson 

 UiS - Tor Erga 

Din e-post 
 tor.erga@uis.no 

Dersom flere enn deg skal ha tilbakemelding, skriv inn e-postadressen til 
vedkommende 

 Ikke besvart 

Dagens dato 
 07.06.2019 

Overskrift/sakstittel 
 FS-api for sensoroppdrag og sensoroppnevinger for eksterne sensorer 

Navn på bilde/rutine/rapport/annet det gjelder 
 FS-api 

Opprinnelig RT-id/saksdokument dersom saken har vært behandlet tidligere 

Resultat av tidligere behandling etter innspill fra egen institusjon eller andre institusjoner 

 #344956 

Begrunnelse - Begrunn kort hvorfor saken sendes inn eller hvorfor den ønskes 
behandlet på nytt. 

 UiS har et Difi-prosjekt som går på å lage en Oppdragsportal. Prosjektet 
«Oppdragsportal» har som mål å heve kvaliteten på prosessene for innleie av 
timelønnede og midlertidig ansatte, blant annet ved å sikre sporbarhet i 
sensoroppnevningene og å sikre at vi har gyldige arbeidskontrakter for alle 
sensoroppdrag (kommisjoner). I de fleste tilfeller vil derfor sensoroppnevninger og 
sensoroppdrag (ekstern deltagelse i kommisjon) først oppstår i et annet system enn 
FS. Det er et ønske for at denne dataen kan automatisk overføres til FS via FS-api. 

Beskrivelse av problemstilling 
 Det er i dag ikke mulig å overføre data som går på sensoroppnevning/sensoroppdrag 

til FS fra et annet system. 

Løsningsforslag 
 Vi ønsker at det lages et FS-api for overføring av sensoroppnevning/sensoroppdrag til 

FS fra et annet system. 

https://hjelp.fsat.no/User/Summary.html?id=1165736
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=345067&QuoteTransaction=6479962&Action=Respond
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Update.html?id=345067&QuoteTransaction=6479962&Action=Comment
https://hjelp.fsat.no/Ticket/Forward.html?id=345067&QuoteTransaction=6479962
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Vurdering av konsekvenser 

Kost/nyttevurdering for egen institusjon 

 Vi får digitalisert en prosess som pr. i dag ikke er digital. Vi får bedre kontroll på at 
våre eksterne sensorer har gyldig kontrakt før de blir tilkoblet kommisjoner. 

Vurdering av juridiske forhold og henvisning til sentrale og lokale regler 

 Ikke besvart 

Eventuelle vedlegg 

(skjermdumper, illustrasjoner av problemstillinger, løsningsforslag m.m.) 

 Ikke besvart 

 


